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Pastabos dėl naudojimo instrukcijos 

Įspėjimas apie elektros įtampą 

Šis simbolis rodo pavojų žmonių gyvybei ir 

sveikatai dėl elektros įtampos. 

Įspėjimas 

Šis signalinis žodis rodo vidutinio lygio 

pavojų, kuris jo neišvengus, gali tapti 

sunkaus sužalojimo arba mirties priežastimi. 

Atsargiai! 

Šis signalinis žodis reiškia žemo lygio 

pavojų, kurio neišvengus, galima susižeisti 

nesunkiai ar vidutiniškai. 

Pastaba 

Šis signalinis žodis reiškia svarbią 

informaciją (pvz., turtinę žalą), tačiau 

nereiškia pavojaus. 

Informacija 

Šiuo simboliu pažymėta informacija padeda 

greitai ir saugiai atlikti savo užduotis. 

Laikykitės instrukcijoje pateiktų 

nurodymų 

Šiuo simboliu pažymėta informacija rodo, 

kad reikia laikytis naudojimo instrukcijoje 

pateiktų nurodymų. 

 

 

 

 
Sauga 

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite 

šią instrukciją. Visada laikykite instrukciją 

netoli įrenginio ar jo naudojimo vietos! 

 

Įspėjimas 

Perskaitykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas 

instrukcijas. Nesilaikant įspėjimų ir instrukcijų, 

gali įvykti elektros smūgis, kilti gaisras ir (arba) 

būti patirti sunkūs sužalojimai. Išsaugokite visus 

įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte 

peržiūrėti ateityje. 

Šį įrenginį gali naudoti vyresni nei 8 metų amžiaus 

vaikai ir ribotų fizinių, jutiminių, psichinių 

gebėjimų asmenys arba asmenys, turintys mažai 

patirties bei žinių, jeigu juos prižiūri atsakingi 

asmenys arba jiems yra suteikti nurodymai dėl 

saugaus įrenginio naudojimo ir jie suvokia 

susijusius pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su 

įrenginiu. Neprižiūrimiems vaikams valyti ir 

prižiūrėti įrenginį draudžiama. 

• Nenaudokite įrenginio potencialiai sprogiose 

patalpose. 

• Nenaudokite įrenginio agresyviose aplinkose. 

• Nenaudokite įrenginio šalia atviros ugnies ar 

dujinių įrenginių. 

• Įrenginį statykite vertikaliai ir stabiliai. 

• Atlikę drėgną valymą, leiskite prietaisui 

išdžiūti. Nenaudokite jo drėgnoje vietoje. 

• Nenaudokite įrenginio šlapiomis ar drėgnomis 

rankomis. 

• Saugokite įrenginį nuo tiesiogiai purškiamo 

vandens. 

• Saugokite įrenginį nuo skysčių, nes jis nuo jų 

neapsaugotas.  

• Niekada nedėkite į įrenginį jokių daiktų ar 

nekiškite galūnių. 

• Naudojamo įrenginio neuždenkite ir 

neplaukite. 

• Nesėskite ant įrenginio. 

• Įrenginys nėra žaislas! Laikykite toliau nuo 

vaikų ir gyvūnų. Veikiančio įrenginio 

nepalikite be priežiūros. 

• Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar 

prieduose ir prijungimo dalyse nėra galimų 

pažeidimų. Nenaudokite sugedusių įrenginių ar 

jų dalių. 

 

 
• Pasirūpinkite, kad visi įrenginio išorėje esantys 

laidai būtų apsaugoti nuo pažeidimų (pavyzdžiui 

tokių, kuriuos gali padaryti gyvūnai). Niekada 

nenaudokite įrenginio, jei pažeisti elektros laidai 

ar maitinimo jungtis! 

Netinkamas panaudojimas: 

• Nestatykite įrenginio ant šlapių ar vandeniu 

apsemtų grindų. 

• Ant įrenginio nedėkite jokių daiktų, pvz., 

drabužių. 



• Elektros jungtis turi atitikti techninių duomenų 

skyriuje nurodytas specifikacijas. 

• Įkiškite maitinimo laido kištuką į tinkamai 

pritvirtintą elektros lizdą. 

• Rinkdamiesi maitinimo laido ilgintuvus, 

atkreipkite dėmesį į techninę specifikaciją. 

Ilginimo laidus visiškai išvyniokite. Venkite 

elektros perkrovos. 

• Prieš atlikdami įrenginio techninio aptarnavimo, 

priežiūros ar remonto darbus, ištraukite 

maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. 

Traukdami, laikykite kištuką. 

• Kai įrenginys nenaudojamas, išjunkite jį ir 

atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. 

• Jokiu būdu nenaudokite įrenginio, jei pastebėjote 

pažeidimus ant kištuko ar maitinimo laido. 

• Pažeidus maitinimo laidą, siekiant išvengti 

pavojaus, jo keitimą turi atlikti gamintojas, 

techninės priežiūros specialistas ar panašios 

kvalifikacijos asmenys. 

Pažeisti maitinimo laidai kelia rimtą pavojų 

sveikatai! 

• Statydami įrenginį, laikykitės minimalių atstumų 

nuo sienų ir kitų objektų, taip pat skyriuje 

„Techniniai duomenys“ nurodytų laikymo ir 

naudojimo sąlygų. 

• Pasirūpinkite, kad nebūtų kliūčių orui įeiti ir 

išeiti. 

• Pasirūpinkite, kad oro įsiurbimo ir išleidimo 

pusėse nebūtų nešvarumų ir nepritvirtintų daiktų. 

• Nenuimkite jokių prietaiso saugos ženklų, 

lipdukų ar etikečių. Saugokite visus saugos 

ženklus, lipdukus ir etiketes, kad jos būtų 

įskaitomos. 

• Įrenginio negalima laikyti karščio ar tiesioginių 

saulės spindulių veikiamoje vietoje. 

• Pasirūpinkite, kad oro įsiurbimo pusėje nebūtų 

nešvarumų ir nepritvirtintų daiktų. 

• Tinkamai išmeskite pakeistus filtrus, ypač jei 

buvo filtruojamos sveikatai kenksmingos 

medžiagos (pvz. asbestas ar dažų garai). 

• Niekada nenaudokite įrenginio kaip 

sandėliavimo vietos ar pasilypėjimui.  

 

Paskirtis 

Įrenginį „AirgoClean 10 E“ naudokite tik vidaus 

patalpų orui valyti bei kvapams panaikinti 

(jonizacijai), laikydamiesi techniniuose 

dokumentuose ir saugos instrukcijose pateiktų 

nurodymų.  

• Nenaudokite įrenginio lauke. 

• Nenaudokite įrenginio vonioje ir itin drėgnose 

patalpose. 

• Nenaudokite įrenginio patalpose, kuriose būna 

daug dulkių, pvz. gamybiniuose cechuose, 

panašiose patalpose ar statybų aikštelėse. 

• Draudžiama naudoti įrenginį kitai paskirčiai nei 

nurodyta šioje instrukcijoje. Nesilaikant  šių 

taisyklių, pretenzijos dėl atsakomybės ar 

garantijos nepriimamos.  

• Draudžiama įrenginį modifikuoti, keisti jį ar jo 

struktūrą be leidimo. 

 

Personalo kvalifikacija 

Įrenginį naudojantys asmenys privalo: 

• Suvokti darbo su elektriniais oro valytuvais 

rizikas. 

• Perskaityti ir suprasti naudotojo instrukcijas, 

ypač saugos skyriaus nuostatas. 

  

Likutinė rizika 

Įspėjimas apie elektros įtampą 

Dirbti su elektrinėmis dalimis gali tik 

įgaliotos specializuotos įmonės darbuotojai! 

Įspėjimas apie elektros įtampą 

Prieš atlikdami bet kokius darbus, ištraukite 

kištuką iš rozetės! 

Norėdami atjungti laidą nuo elektros lizdo, 

laikykite už kištuko. 

Įspėjimas 

Jei prietaisą netinkamai ir neprofesionaliai 

naudoja nekvalifikuoti asmenys, gali kilti 

pavojus! Laikykite personalo kvalifikacijos 

reikalavimų!  

Įspėjimas 

Įrenginys nėra žaislas ir juo negali naudotis 

vaikai. 

Įspėjimas 

Uždusimo rizika! 

Nepalikite besimėtančios pakuotės, nes ji gali 

kelti pavojų žaidžiantiems vaikams. 

Pastaba  

Nenaudokite prietaiso, jei jame nėra HEPA 

filtro! 

Pastaba  

Nenaudokite įrenginio, jei jame nėra oro 

filtro! Jei įrenginyje nėra oro filtro, jo vidus 

bus labai užterštas, o tai sumažins įrenginio 

veikimo efektyvumą bei gali pakenkti 

įrenginiui.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Pastaba  

Nenaudokite braižančių valiklių ar 

tirpiklių, valydami įrenginį.  

 
Ką daryti nelaimės atveju  

1. Išjunkite įrenginį. 

2. Nelaimės atveju atjunkite įrenginį nuo 

maitinimo šaltinio – norėdami atjungti laidą 

nuo elektros lizdo, laikykite už kištuko. 

3. Nejunkite sugedusio įrenginio į maitinimo 

tinklą.  

 

Informacija apie prietaisą 

Prietaiso aprašymas 

Oro valytuvas „AirgoClean 10 E“ naudojamas 

filtruoti kambario orą – sumažinti lengvą, 

vidutinį užterštumą ir kvapus, pagerinti oro 

kokybę. Priekinėje prietaiso dalyje įrengtas 

galingas oro įsiurbimo ventiliatorius. Oras teka 

pro filtrą, kuriame yra išvalomas. Švarų orą 

ventiliatorius išleidžia atgal į patalpą. 

 

Įrenginyje naudojamas HEPA filtras, kuris 

pašalina iš oro bakterijas, virusus, žiedadulkes, 

dulkių erkių likučius, pelėsių grybelių sporas ir 

kitus alergenus. HEPA filtras turi integruotą 

(sintetinio pluošto) priešfiltrį, kuris, prieš orui 

tekant į HEPA filtrą, išfiltruoja iš jo dideles 

dulkių daleles. 

 

HEPA filtras veiksmingai filtruoja namų 

aplinkos ore esančias dulkes, naminių 

gyvūnėlių alergenus, cigarečių dūmus, smogą 

ir daleles, galinčias pernešti kvapus ir virusus. 

Įrenginyje taip pat yra jonizacijos funkcija. 

Skleidžiami jonai iš patalpos oro pašalina 

žiedadulkes, dulkes, virusus ir bakterijas. Šis 

oro valymo būdas padeda papildomai pagerinti 

kambario oro kokybę. 

 

Trijų pakopų ventiliatoriaus, nesudėtingai ir 

greitai keičiamo filtro dėka, įrenginį itin lengva 

naudoti. 

 

Kompaktiškų matmenų prietaisą patogu 

transportuoti. Jis netriukšmingas, todėl puikiai 

tinka uždaroms patalpoms. 

 

Prietaiso iliustracija 

 

 
 

Nr. Aprašymas 

1 Įjungimo/išjungimo jungiklis ir ventiliatoriaus 

greičio parinkimo jungiklis 

2 Prietaiso dangtis 

3 Kojelė 

4 Oro išleidimo anga 

5 Oro įleidimo anga 
 

 

  



 
Gabenimas ir laikymas 

 

Pastaba 

Netinkamai laikant ar gabenant įrenginį, jis 

gali sugesti. 

Perskaitykite informaciją apie įrenginio 

gabenimą ir laikymą. 

 

Gabenimas 

Prieš gabendami įrenginį, atlikite šiuos žingsnius: 

• Išjunkite  įrenginį. 

• Norėdami atjungti laidą nuo elektros lizdo, 

laikykite už kištuko. 

Pervežę įrenginį, atlikite šiuos žingsnius: 

• Pastatykite įrenginį į vertikalią padėtį. 

 

Laikymas 

Kai įrenginys nenaudojamas, būtina užtikrinti šias 

sąlygas: 

• sandėliuokite įrenginį sausą ir apsaugotą nuo 

šalčio ir karščio; 

• įrenginys turi stovėti vertikalioje padėtyje, 

apsaugotas nuo dulkių ir tiesioginių saulės 

spindulių; 

• esant poreikiui, įrenginys turi būti uždengtas 

nuo dulkių saugančia danga; 

 

Surinkimas ir įrengimas 

Komplektą sudaro 

• 1 įrenginys 

• 1 HEPA filtras (taip pat ir priešfiltris iš 

sintetinės medžiagos) 

• 1 instrukcija 

 

Įrenginio išpakavimas 

1. Atidarykite kartoninę dėžę ir išimkite 

įrenginį. 

2. Visiškai nuimkite pakuotę. 

3. Visiškai išvyniokite maitinimo laidą. 

Patikrinkite, ar maitinimo laidas nepažeistas, 

nepažeisite jo atsukdami. 

 

Paleidimas 

HEPA filtras jau įmontuotas. 

 

Pastaba 

Nuimkite plastikinę HEPA filtro pakuotę. 

Daugiau informacijos rasite skyriuje „HEPA 

filtro keitimas“   

 

Statydami įrenginį, laikykitės minimalių atstumų 

nuo sienų ir kitų objektų, kurie yra nurodyti skyriuje 

„Techniniai duomenys“. 

 

 
 

• Prieš paleisdami įrenginį iš naujo, patikrinkite 

maitinimo laido būklę. Kilus abejonėms, 

susisiekite su klientų aptarnavimo centru. 

• Įrenginį statykite vertikaliai ir stabiliai. 

• Tiesdami maitinimo laidą ar kitus elektros 

laidus, ypač jei įrenginys statomas kambario 

viduryje, pasirūpinkite, kad nebūtų jokių 

kliūčių, už kurių galėtumėte užkliūti. 

Naudokite laidų tiltelius. 

• Ilginimo laidus visiškai išvyniokite. 

• Statykite įrenginį netoli oro teršimo šaltinio. 

• Statydami įrenginį, užtikrinkite pakankamą 

atstumą iki šilumos šaltinių. 

• Pasirūpinkite, kad oro srautui judėti 

netrukdytų jokios užuolaidos ar kiti daiktai. 

• Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo 

angos laisvos. 

 

Maitinimo laido prijungimas 

• Įkiškite maitinimo laido kištuką į tinkamai 

įrengtą elektros lizdą. 

 

 

 

  



 
Naudojimas 

 

Pastabos: 

Neatidarinėkite durų ir langų. 

 

Įjungus, įrenginys veikia automatiškai. 

 

Valdymo elementai 

 

 
Nr. Pavadinimas 

1 Įjungimo / išjungimo mygtukas 

 

Prietaiso įjungimas / ventiliatoriaus greičio 

pasirinkimas 

Įrengę ir paruošę prietaisą pagal skyriuje „Prietaiso 

paruošimas“ pateiktus nurodymus, galite jį įjungti. 

1. Įjungimo / išjungimo jungikliu nustatykite 

pageidaujamą ventiliatoriaus greitį. 

I padala = mažas ventiliatoriaus greitis. 

II padala = vidutinis ventiliatoriaus greitis. 

III padala = didelis ventiliatoriaus greitis. 

 Įrenginys įjungtas. 

Jonizatoriaus funkcija 

Naudojant šią funkciją, patalpos orą valo ne tik HEPA 

filtras, bet ir jonai. Įrenginio skleidžiami jonai iš 

patalpos oro pašalina žiedadulkes, dulkes, virusus ir 

bakterijas. 

Jonizavimas prasideda automatiškai, vos tik įjungus 

įrenginį. 

Jonizatoriaus funkcijos išjungti negalima. 

 

Išjungimas 

 

Įspėjimas dėl elektros įtampos 

Maitinimo laido kištuko nelieskite drėgnomis 

ar šlapiomis rankomis.  

• Įjungimo/išjungimo jungiklį (1) pasukite į 0 

padėtį. 

• Norėdami atjungti maitinimo laidą nuo elektros 

lizdo, traukite laikydami už kištuko. 

• Prietaisą valykite, vadovaudamiesi skyriuje 

„Techninė priežiūra“ pateiktais nurodymais. 

• Nenaudojamą prietaisą laikykite pagal skyriuje 

„Prietaiso sandėliavimas“ pateiktus nurodymus. 

 

 

 

Priedai 

Įspėjimas 

Naudokite tik instrukcijoje nurodytus 

priedus ir papildomą įrangą. 

Naudojant instrukcijoje nenurodytus 

priedus ar įrangą, gali kilti sužalojimų 

rizika.  

 

Aprašymas Prekės numeris 

HEPA filtras, filtro klasė 

H11 

7.160.000.510 

 

Klaidos ir gedimai 

Gamybos metu daug kartų tikrinama, ar įrenginys 

veikia tinkamai. Jei, nepaisant to, atsiranda 

sutrikimų, patikrinkite įrenginį pagal toliau 

pateiktą sąrašą. 

Įrenginys neįsijungia: 

• Patikrinkite maitinimo jungtį. 

• Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo 

laidas ir kištukas. 

• Patikrinkite įrengimo vietoje esančius 

saugiklius. 

• Palaukite 10 minučių, prieš paleisdami 

įrenginį iš naujo. Jei įrenginys neįsijungia, 

kreipkitės į specialistus arba „Trotec“, kad 

patikrintų elektros sistemą 

Įrenginys veikia garsiai arba vibruoja: 

• Patikrinkite, ar įrenginys pastatytas stabiliai 

ir vertikaliai. 

Įrenginys labai įkaista, veikia garsiai arba 

išsijunginėja: 

• Patikrinkite, ar neužsiteršė oro įleidimo 

angos ir oro filtrai. Išvalykite išorėje esantį 

purvą. 

Sumažėjo įrenginio pajėgumas: 

• Patikrinkite, ar HEPA filtras nėra purvinas. 

Jei reikia, išvalykite arba pakeiskite HEPA 

filtrą. 

• Oro išleidimo anga uždengta. Pasirūpinkite, 

kad oro išleidimo anga nebūtų blokuojama. 

Pašalinkite iš jos visus pašalinius daiktus. 

• Prieš įstatant HEPA filtrą, nenuimta jo 

plastikinė pakuotė. Išimkite filtrą iš 

plastikinės pakuotės. 

Įrenginio pajėgumas dingęs arba oro kokybė 

negerėja: 

• Patikrinkite, ar yra atdarų langų ar durų. 

Uždarykite juos. 

• Neįmontuotas HEPA filtras. Įdėkite jį. 

• Patikrinkite minimalų atstumą iki sienų ar 

kitų daiktų. Jei reikia, perkelkite įrenginį 

arčiau kambario vidurio.  

Įrenginys skleidžia nemalonų kvapą: 

• Patikrinkite ar švarus HEPA filtras. Jei 

reikia, jį išvalykite ar pakeiskite. 

 



 
• Nemalonius kvapus ir taršą gali kelti dūmai, 

pvz. stiprūs tabako dūmai. Išvėdinkite 

kambarį. 

 

Pastaba 

Atlikę techninio aptarnavimo ir remonto 

darbus, palaukite bent 3 minutes. Tik 

data vėl įjunkite įrenginį. 

 

Ar atlikus šiuos patikrinimus, įrenginys vis dar 

neveikia? 

Kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. Jei reikia, 

kreipkitės į  aušinimo ir oro kondicionavimo įrangos 

specialistus arba „Trotec“ dėl įrenginio remonto. 

 

Techninė priežiūra 

 

Veiksmai, kuriuos būtina atlikti, prieš 

pradedant techninio aptarnavimo darbus 

 

Įspėjimas apie elektros įtampą 

Nelieskite kištuko drėgnomis ar šlapiomis 

rankomis. 

• Išjunkite įrenginį. 

• Norėdami atjungti laidą nuo elektros lizdo, 

laikykite už kištuko. 

 

Įspėjimas apie elektros įtampą 

Darbus, kurių metu yra būtina atidaryti 

įrenginio korpusą, turi atlikti įgaliotos 

aptarnavimo įmonės arba „Trotec“. 

 

Korpuso valymas 

Korpusą valykite minkštu, drėgnu ir nepūkuotu 

audiniu. Pasirūpinkite, kad į korpusą nepatektų 

drėgmės. Saugokite elektrines sudedamąsias dalis 

nuo drėgmės. Šluostei sudrėkinti nenaudokite jokių 

agresyvių valymo priemonių, pvz., purškiamų 

valymo priemonių, tirpiklių alkoholio pagrindu ar 

šveitimo priemonių. 

 

 

 

Vizualinis patikrinimas, ar įrenginio viduje nėra 

purvo 

1. Išimkite oro filtrą. 

2. Įrenginio angoms apšviesti naudokite 

žibintuvėlį. 

3. Patikrinkite, ar įrenginio viduje nėra purvo. 

4. Pamatę storą dulkių sluoksnį, išvalykite jas 

dulkių siurbliu.  

5. Įstatykite oro filtrą atgal. 

 

 
 

HEPA filtro keitimas 

Pastaba  

Nenaudokite įrenginio, jei jame nėra HEPA 

filtro! 

Pastaba 

HEPA filtro negalima plauti. Nenaudokite 

vandens ar skystų valiklių HEPA filtro 

valymui.  

• HEPA filtrą būtina išvalyti, kai tik jis 

užsiteršia. Kad filtras nešvarus, rodo, 

pavyzdžiui, sumažėjęs įrenginio našumas (žr. 

skyrių „Klaidos ir gedimai“). 

• Prieš jungdami įrenginį, įsitikinkite, kad 

HEPA filtras įdėtas. 

• Be HEPA filtro įrenginys negali tinkamai 

veikti ir valyti oro. Be to, be filtro įrenginys 

užsiterš.  

 

Esant didelei taršai, HEPA filtras turi būti pakeistas. 

Filtras tinka naudojimui apie 6 mėnesius, 

priklausomai nuo oro taršos lygio. 

Jei reikia, vizualiai patikrinkite, ar HEPA filtras 

švarus.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, atidarykite jo 

dangtį (2). Atkreipkite dėmesį į dangčio dešinėje 

pusėje esantį ženklą (6). Prietaiso dangtį (2) turite 

pasukti iš uždarytos padėties (7) į atidarytą (8). 

 

 
 

2. Nuimkite prietaiso dangtį (2). 

 

 
 

3. Traukdami už juostelės, ištraukite panaudotą 

HEPA filtrą iš prietaiso. 

 

 
 

 

 

4. Panaudotą HEPA filtrą išmeskite, 

vadovaudamiesi jūsų šalyje 

galiojančiomis taisyklėmis. 

5. Naują HEPA filtrą išimkite iš maišelio. 

Priekinėje HEPA filtro dalyje yra 

sintetinio pluošto priešfiltris ir juostelė. 

 

 

 

 

  



 
6. Į prietaisą įstatykite naują HEPA filtrą. 

Juostelė (9) turi būti išorėje. 

 

 
 

7. Uždėkite prietaiso dangtį (2). Žyma (6) 

ant prietaiso turi sutapti su žyma (8) 

dešinėje prietaiso pusėje turi sutapti. 

Sukdami pagal laikrodžio rodyklę, 

prietaiso dangtį (2) nustatykite iš 

atidarytos (8) į uždarytą (7) padėtį.  

 

 

Techninis priedas 

Techniniai duomenys 

Parametras Vertė 

Modelis AirgoClean 10 E 

Oro srautas su HEPA filtru 

I ventiliatoriaus greitis 

II ventiliatoriaus greitis 

III ventiliatoriaus greitis 

 

55 m3/h 

105 m3/h 

135 m3/h 

Aplinkos temperatūra 0 °C to 35 °C 

Darbinis drėgnumas 0 % to 90 % RH 

Elektros jungtis 1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz 

Energijos suvartojimas 45 W 

Vardinė srovė 0,2 A 

Garso slėgio lygis (1 metro 

atstumu) 

54,4 dB(A) 

Matmenys (gylis x plotis x 

aukštis) 

183 x 272 x 296 mm 

Mažiausias atstumas iki 

sienų ir kitų objektų 

A: viršuje 

B: gale 

C: šone 

D: priekyje 

 

 

30 cm 

30 cm 

30 cm 

30 cm 

Svoris 2,5 kg 

 

Atliekų tvarkymas 

 
 

Ant elektrinių ar elektroninių prietaisų dedamas 

simbolis su užbraukta šiukšliadėže reiškia, kad šių 

atliekų negalima išmesti kartu su buitinėmis 

atliekomis. Šias atliekas galite vežti į elektros ir 

elektroninių prietaisų atliekų nemokamo surinkimo 

punktus, kurių kontaktinius adresus galite rasti savo 

savivaldybėje. Daugiau informacijos apie atliekų 

surinkimą galite rasti mūsų tinklalapyje 

www.trotec24.com. 

 

Atskiru elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų 

rinkimu siekiama atliekas panaudoti dar kartą, jas 

perdirbti ar kitaip utilizuoti, taip apsaugant gamtą ir 

žmones nuo jiems kenkiančių į aplinką išmetamų 

kenksmingų atliekų.    

 

 

 

http://www.trotec24.com/



